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City 
- Citové procesy 

- Hodnotíme svět kolem sebe 

- Cit = subjektivní reakce na objektivní podněty z okolí (hudba, barvy, uměl. dílo, 

člověk,…) 

 

- Způsobeny: vlastní zaměření člověka, zkušenost, nálada,… 

 

Vlastnosti:       Časová pestrost 
                                  - nejkratší (několik sekund) = úlek 

                                  - delší – láska k rodičům 

                             Ambivalentnost 
                                  - dlouhodobé city (sourozenecký vztah) 

                                  - jednou s člověkem vycházím dobře, podruhé ne 

                             Časová aktuálnost 
                                  - do popředí vystoupí jedna citová složka (př. učení) 

                             Stereotipnost citů 
                                  - cit, který vznikne má tendence přetrvávat i pokud vymizí podnět 

                                    (př. úmrtí 

                 Adaptace citů (přizpůsobení) 

                       - nechtěné manželství   

                 Nakažlivost 

                       - smích 

                             Polarita citů      

                           Láska/nenávist 

                           Nadšení/zklamání 

Dělení:  
1. Tělesné city a pocity 

- Záleží na tom, jestli jsou uspokojené moje biologické potřeby 

- Stenické – když jsou moje biologické potřeby uspokojeny 

- Astenické – když jsou moje biologické potřeby neuspokojeny 

2. Citové reakce 

- Krátkodobější 

- Různá intenzita 

 

 

a. Útočné 

- Př. afekt vzteku 

- Mozek si vytvoří 1 velkou dominantu, která zablokuje vše ostatní – 

blokovaná vůle, myšlení – pro zastavení musíme vytvořit novou 

dominantu – to lze pouze v prvotní fázi (sebetrýznění – př. kousnu se 

do rtu,…) 

- Afekt je krátkodobý a pro psychiku únavný 

b. Obranné 

- Strach – má konkrétní podnět 

- Úzkost – nemohu určit příčinu 
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- Fobie – podnět není aktuální nebo tak nebezpečný jak si myslím 

(arachnofobie, klaustrofobie, thantalofobie-strach ze smrti,…) 

c. Sociální 

- aktuální reakce na podnět: -nadřízený 

                                             - podřízený 

                             - nemají afektivní podobu 

                             - pohrdání, pýcha, pokora, ponížení,… 

 

3. Citové stavy (nálady) 
- Časově delší než cit. Reakce – hodiny, zřídka dny 

- Mírná intenzita 

- Mívají příčinu – uvědomovaná (potkám milého člověka) 

- Nemusí mít příčinu – hormonální (nevyrovnanost - puberta) 

- Maniodepresivní psychóza – velké změny nálad – velký vzruch a útlum 

 

4. Citové vztahy 
- Láska, nenávist a vše, co k nim patří (přátelství) 

- Časově pestré, odlišně intenzivní 

- Nejintenzivnější je vášeň 

 

Etické city 
- Týkající se „dobra-zla“, spravedlnost 

Estetické city 
- Smyslová rovina, vztah „krása-ošklivost“ 

- Velké individuální rozdíly 

 

 

Individuální rozdíly v citech 
1. Citovost – kolik citů člověk má, jak bohatý je jeho citový život 

                       - souvisí s dětstvím 

                       - ne všichni dáváme city stejně najevo 

2. Citlivost – jak velký podnět potřebujeme aby vznikl cit 

                       - někdo se rozbrečí už při začátku filmu někdo ani při titulkách 

3. Citová zralost – přibývá s věkem 

                                  - definitivní podoba v dospělosti 

                                  - dokážeme se kontrolovat rozumem 

4. Citová labilita/stabilita  
                       Labilita = nevyváženost, snadné „nervové zhroucení“ 

                                     - nedovede snášet zátěž     
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